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 افغانستان توسعه و سواد در، استقالل نادرست از درِک

  تاریخی دارد پیشینۀعدم بصیرت گرداننده گان قدرت سیاسی افغان  ساده دلی مزمن و

  
  خلیل هللا عالم متخصص برق

 

تولید ناخالص ، بھ اندازه مصرف انرژیسواد و استقالل ، ھوش، میزان عقل کھ میکنیم یزندگ یعصر ما در

 باور دار باشد ولی این یک واقعیت تلخ و نا  ضی خندهشود شاید ھم برای بع  ظرفیت یک ملت محاسبھ می و

 نھ ،نھ متخصص راه آھن، مانند افغانستان کھ نھ تولید انرژی نھ متخصص برقی کشور کردنی است کھ در

آن  باشیم کھ این متخصصین ما در متخصص مخابرات نھ ھم یک دانشگاه صنعتی کھ حداقل بھ آینده امیدوار

د نداریم این ھا ھمھ را ما وارد میکنیم مگر این ما نبودیم کھ میلیون ھا افغانی ھم تربیھ شون تربیھ شوند و

  وابستھ نباشیم ولی این این سرزمین را بھ شھادت رساندیم و فدا کردیم برای این کھ بھ خارجی ھا انسان در

ال بھ حا دوستی  ار ھای استقالل طلبی وطنشود کھ ما قرنھا دیگر وابستھ خواھیم بود شع  طور معلوم می

 .گیری شخصی تبدیل شده است فشار و امتیاز ابزار

 

دنیای مادی امروز کھ ما زندگی  این باشد کھ عرض میشود درنکتھ بغرنجترین  شاید دردناکترین جملھ و

http://www.esalat.org


باشدیگان آنھا م سندهیبھ دوش نو» ھا دگاهید«مقاالت نشر شده در  تیمسوول  

٢ www.esalat.org 

سرزمین آن  علمی و اندازه تولید در شدملت بھ ر استقال ل ھر سواد و، ظرفیت، علمی، داریم کرامت انسانی

ر قرا ظرفیت ل وی استقالت کنید کھ اگر اصل این باشد کھ است ما در کجاشود حاال شما قضاو  مقایسھ می

کھ بھ خود  کھ برای کشوری مانند افغانستان در ھمھ عرصھ ھا کار آسانی نیست این ھم درست است ؟میدار

گرفتی داشتھ  داد و کشور دیگر ھم نظامی مانند ھر بیش در عرصھ ھای اقتصادی یا و کفائی برسد باید کم

ین در عرصھ صرگ ھای اقتصادی مانند انرژی و تربیھ متخصھین درست نیست کھ تمامی شاباشد ولی ا

استقالل کنیم اگر راه حل این است  ھم صحبت از ما یا وارداتی باشد و ما ھمھ خارجی باشد و ۀشد ھای یاد

خارجی ھا برای  از روز درخواست پس این ھمھ قربانی برای خارجی ستیزی برای چی بوده است و ھر

 ما .ھای دارد کھ در ادامھ عرض میدارم  لیت زمینھاستقال ؟ احترام وبرای چی است مردم افغانستان احترام

نگیریم یعنی کشوری پسمانده و الغر نباشیم  جھان قراری کشورھام کھ در ردیف کم عقل یکاری بکن چھباید 

بعد  یت داشتھ باشیمظرف یک استقالل نسبی ھم داشتھ باشیم پس اول باید یک تعریف کوچکی از سواد و

 ھم شامل آن میتکنولوژی تعریفی کھ چرا انرژی مساوی بھ عقل تعریف شده است را معرفی کنیم کھ البتھ 

سالھا است کھ این تعریف در  ھچ ظرفیت و استقالل داشتھ باشیم اگر، شود بعد تعریف ھمھ جانبھ ای از سواد 

از  دشانھ خالی کردن لین ما برای فرار از واقعیت ھاووکشورھای پیشرفتھ جھان صورت گرفتھ است ولی مس

ھم سرپوشی بر ناتونائی ھای شان باشد ھمان تعریف کھنھ قدیمی و ناکار آمد ھمیشھ گی را  لیت و شایدومسو

 .بیان میکنند

استقالل کھ ھیچ کسی  ظرفیت و ، من کھ این ھمھ یک تعریف و یک معنی دارد یعنی داشتن سواد ز نظر 

 یا ھم بداند یا تعریف کند البتھ کھ میزان ظرفیت است کھ میزان سواد و استقالل شخص جدا از نمیتواند مقولھ

  .ھم کشور را مشخص و تعین میکند نھ چیزی دیگر

جھان  ادمیک ھم است کھ بیشتر قابل قبول مردمکلبتھ کھ در دنیای کھ ما زندگی میکنیم امروزه تعریف ا 

پرورش کشور ما یعنی  لین آموزش ووکھ برای مسو خود میگیرد این تعریف شکل دیگری را بھ .است

کردنی میباشد و او این است کھ سواد امروزی در جھان میزان ظرفیت تولید  افغانستان ھولناک و ناباور

کشوری میباشد نھ  ناخالص اندازه صادرات میزان مصرف انرژی برق گاز اشتغال دسترسی بھ بھداشت ھر

 .و پرورش کشورما میداند یعنی فقط خواندن و نوشتنکھ مقامات آموزش  یتعریف

 از ی الزامی میباشد میتواند یک نمره ھچ نمیتواند اگر هنوشتن بھ تنھائی خود امروزه سواد شد چون خواندن و

 نوشتن است خواندن و آنیک نمره  سواد باشد اگر سواد امروزی را ده نمره حساب کنید یا ھم ده نمره بدھید

 بعدی آن دسترسی بھ بھداشت است کھ البتھ ھمھ میدانیم کھ بھداشت شامل چی رفیت استیک نمره دیگر آن ظ

مطابق بھ دانش روز باشد نھ  شود نمره بعدی آن داشتن تخصص در یک رشتھ کھ اکادمیک و چیزھای می

ویری تص یرسانھ ھا و دایمی افتخاری یا تقلبی نمره بعدی آن دسترسی بھ کمپیوتر دسترسی بھ انرژی پاک و

 .بعدی آن توانائی فیزیکی و شجاعت کاری است ی نمره . . .و نوشتاری 
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کار آمد باشد  یا جھان وجود ندارد کھ بدون انرژی برق مأثر و مسلک یا رشتھ ای در، چون دیگر ھیچ شغل

م یابی را ھارزداریم کھ اگر این ر دنیا قرا ی خواندن ھم در پائین ترین لیست منطقھ ما در نوشتن و ھچ اگر

ما برای ھمیشھ در  ھم قبول کنیم پس جایگاه بھ آن اضافھ کنیم کھ میزان تولید ظرفیت یا مصرف انرژی را

پرورش کشورما افغانستان باقی  وزارت آموزش و ھمیشھ گی پائین ترین خواھد بود و این عقب مانی افتخار

  .خواھد ماند

دلسوزان  ھم از سیاسیون و ھم از تصاد دانان واق مقامات محترم کشور عزیز ما افغانستان ھم از سوال من از

 کنید چرا نام خودرا بھ عنوان شھیدانیرا برآورده نمزحمتکشان این است کھ چرا آرزوی بوم  و مرز این

ت برق ضرورت داریم چی اھزار مگاو ۴٠کھ بھ  یتاریخ نمیکنید؟ ما یک کشور خود کفائی ثبت سازندگی و

چندی  این انرژی نیاز کشور در داخل کشور تولید میشود و مگاوات از ھزار دارید چند برای تأمین آن برنامھ

چون کل تولید انرژی  باقی مانده را از خارج وارد میکنید طی چند سال آینده ما بھ این آرزوی خود میرسیم

ت بیشتر امیگاو ۵٠٠کل واردات برق افغانستان از خارج در حدود  برق افغانستان بھ صد مگاوات نمیرسد و

 گاز از طریق لولھ بھ شھرھای بزرگ افغانستان شروع می عیزنیست سؤال بعدی من این است کی شبکھ تو

کی بھ پایان خود میرسد چون یک قرن است کھ در جھان از این روش استفاد میشود برنامھ شما  و ؟شود 

 ؟بشنود راافغان میخواھد جواب آن  سواالتی است کھ ھر شود؟ این  کی عملی می چیست و

م کشوری ترانزیتی یم تا بتوانیراه آھن نیاز دار متر ھزار کیلو ٨سوال دیگر من این است ما دست کم بھ  و

باشیم بھ شعار دادن ما بھ این آرزوی بزرگ نمیرسیم چون این راه آھن نمیشود آن را وارداتی کرد باید مانند 

دارای یک  ھ شرق وصل کنید وبتوانید شمال کشور را بھ جنوب غرب را ب سرک ھا در داخل ساختھ شود تا

 کن برسد و تا بشود معدن ھای کشور کھ در ھرخط حلقوی باشد تا کھ درجھ خطرات آن بھ کمترین حد مم

ما این توانائی  جای از کشور باشد بھ آسانی استخراج کرد و بتوانیم رقیب خوبی و سالم در منطقھ باشیم اگر

اھد کرد دشمنان مارا بھ دوست تبدیل خواھد کرد وخ تر عمل مؤثرھم  را داشتھ باشیم از یک ارتش مجھز

است چند ه کار داریم ھنوز تمام نشد شود کھ ما دوصد کیلومتر از آن را زیر  سال می؟ دھبرنامھ شما چیست

؟ این ھم ما برآورده شود یمانده آن تمام و این آرزو  کیلومتر باقی ٧٨٠٠ طول خواھد کشید کھ سال دیگر

خود را ثابت کنید مالی بی عمل  پشتکار دوستی و  ردم افغانستان است حب وطنیکی از سؤاالتی مھم م

ودکان کرد باید اول افتخارات پیشرف نو کدوستی را شامل درس   خود باید شروع کرد بعد وطن از نباشید

 .ن کنندھم در آینده چنی ودکان نشان داد بعد آن ھارا تشویق کرد کھ آن ھاکآوری خود را بھ عنوان نمونھ بھ 

 .ھا برنامھ میخواھد  نمیشود این تأمینسخن رانی  آرزو ھا در  این

 چون ھرکشوری برای خودیک برنامھ دارد

 د فاصلھ مردم خود را از مردم جھان کمید کھ تابتوانیسال برنامھ ریزی میکن ١٠تا  ۵برای مثال کھ ظرف 

، ی میخواھد شانھ ھای پوالدین و ایمان محکمبزرگ توانا و آھنین یالبتھ این کار آسانی نیست انسان ھا دیکن
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ریزی دراز مدت میخواھد فداکاری میخواھد شھادت   تخصص و برنامھ، میطلبد توانائی تعھد دوامدار را

، یكیرات و تحوالت بزرگ تخنیچون تغی .میخواھد جھاد میخواھد زیرکی میخواھد بھ این راحتی نیست

حدی است  میباشد این تغییرات در حال رشد تغییر تھ و دایم دروسیجھان بھ وقوع پ در یاجتماع و یاقتصاد

د مردم تاثیرات ناباور یعبادی حتی طرز د سی وایساختار س در کھ حتی در عقالنی کردن بشر امروزی

 .کردنی داشتھ است

ه د انقالب بزرگی رخ دادیگردیم عتر از آنچھ كھ تصوریش آمده سریع پیار سریرات بسییاین ھمھ تغ ،یبل

است  یتالیجیتخصص و د، انرژی برق، مانده ایم این انقالب پیشرفت  البی کھ ما بشدت از آن عقباست انق

ً جھان بشر تغییر مثبت  پیشرفت و سھم مردم افغانستان از این انقالب و ر نموده است ویت را غافلگیکھ واقعا

 میباشد؟ و آسایش چی قدر

این جا مرگ و زندگی  است آن را بومی بسازید دراین انرژی حیاتی شده  کھ مھم ترین آن انرژی برق است

نداشتھ  گیکرده اند برای اینکھ وابستھ  ملتی مطرح است ملتی کھ ھمھ چیزه خود را فدا ۀمطرح است آیند

ھم در تولید انرژی مورد نیاز  پرورش و باشند آرزوی شھدای این سرزمین را برآورده کنید ھم در آموزش و

مانده ایم   ما از قافلھ ی پیشرفت جھان و منطقھ بھ شدت عقب ،ھای مھم  ھھم در تربیھ متخصصین در رشت و

جدی بگیرید جھان امروزی خیلی فرق کرده است  مانده ایم این را  م ما از جھان عقبیرا وارد میکن ھمھ چیز

ترین آن  تمامی عصرھای گوناگون کھ اصلی بحث توانائی است در جھان بحث عاطفھ نیست بحث ھا دیگر در

 .و آموزش و پرورش است انرژی برق

دانش تخصص و توانائی بخود ، روابط متناسب ن ویمستلزم قوان ین دگرگونیشود ایجھان دارد دگرگون م

مونیزم جنگ کاپیتالیزم جنگ کعدالتی جنگ   جنگ بی قربانی جنگ سرد جنگ فقر است ما نباید مانند گذشتھ

خود را آماده کنید کھ بار دوش دیگران نباشیم تروریزم و شاید ھم فردا جنگ انرژی شویم دیگر بس است 

 دوش دیگران بود باید سھم نمیشود کھ بار زندگی مشترک است در زندگی مشترک چون زندگی امروزی

سواد واقعی  توانائی و، تخصص، ظرفیت، مساوی داشت چون این جنگ عاطفھ نیست جنگ امکانات نسبتاً 

 .است

رگ حیاتی را نمیشود با خرید در ھیده نداشتھ باشیم کھ این شاما برق نداشتھ باشیم متخصص ورز اگر

 ،تلویزیون، مخابرات، صنعت، تولید برق دیگران با متخصص دیگران درازمدت حل کرد ما نمیتوانیم کھ با

دن یچیخود و پ ماندن در یبمعن، كند بلكھیرقابتی کنیم این نھ تنھا درد را دوا نم را فعال و . . .و ، ریبانکدا

ار یش با داشتن تخصص داخلی را با معیتوانائی خو، آگاھانھ ن كھ با درك درست ویا یول خود است بدور

ان ین جرینكھ ایم نھ ایرین پروسھ كھ جھان را متحول ساختھ آگاھانھ سھم گیا م دریار نماییمثبت زمان ع یھا

باشیم این بار قربانی  نگ دیگرم کھ باز ھم بازنده جیقبول کن آن را بگونھ قربانی ل آسا مایس، ع تحوالتیسر

  .نافھمی خود باشیم
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 از این. جھان در حال دگرگونی کھ در برگیرنده ھرگونھ تغییرات در ساختار نھاد یا سازمان اجتمـاعی است

نھ چندان   گذشتھ ھای زندگی و نھادھای  ھای زندگی و نھادھای اجتماعی جھان امروزی با شیوه  رو شیـوه 

نیم قرن اخیر ما شاھد یک نوع چرخش سریع و تند از انواع  لذا در. اسی یافتھ استتفاوت اس، دور بشر

اند گرچھ   زیستھ  ھزاران سال در آن می، ھستیم کھ مردم اقتصادی دگرگونی در نظم و ساختار اجتماعی و

 شامل تکنولوژی جدید و، رگونی اجتماعیگاما منشأ اصلی د، دگرگونی اجتماعی خصیصھ ھمھ جوامع است

تاسف باید گفت کھ نھ تنھا ما در این  تغییرات جمعیتی میباشد کھ با، یون انرژی برق و محیط طبیعیمد

 .عرصھ انرژی مصرفی خود را نداریم بلکھ قانونی ھم نداریم بلکھ در بعضی وقت قربانی آن ھم ھستیم

دار است زیرا با ای برخور  عوامل تکنولوژی و نوآوری در دگرگونی اجتماعی و فرھنگی از اھمیت ویژه

یک نوع جایگزینی برای تکنولوژی کھ ، عرصھ زندگی اجتماعی افراد جامعھ ھای جدید در  ظھور پدیده

 را در جامعھ بھ ارمغان می ھای  گیرد کھ با خود دگرگونی  تاکنون مورد استفاده قرار گرفتھ است صورت می

 اكثر مثبت اجتماعی مؤثر باشند كھ حدتواند در دگرگونی   عوامل تکنولوژی و نوآوری زمانی می. آورند 

را مورد   ظھور نقش داشتھ باشند و آن ھای نو  خلق تکنولوژی و نوآوری و پذیرش پدیده افراد یك جامعھ در

ً تنوع. پذیرش خود قرار دھند طلب و كنجكاو   البتھ این انگیزه بیشتر جنبھ روانی دارد زیرا افراد معموال

 .ھستند

اجتماعی  ھایالگو یکی از آھنگ دگرگونی. کنند  تر ازجوامع دیگر تغییر می  عبرخی از جوامع بسیار سری

ممکن است رویدادھا یا اعمال فردی آھنگ دگرگونی را برای . ناپذیر از جامعھ است  موجود و بخشی جدائی

 ن بادر افغانستا پذیر است کھ ما  بینی  پیش، مدت کوتاه کرد یا بھ آن شتاب دھد؛ اما در درازمدت این میزان

را با مبارزه بھ دوقت خو است و ما بیشتره ما تحمیل شد آن ناکام بودیم کھ ھمیشھ این تقصیرات بر تاسف در

 بار ھم بعد از ما اتفاق افتاده است ھر کشور ھا در بار آن صرف میکنیم و در نھایت آن راقبول میکنیم

نیم آن وقت نھ خود ما برابر پدیده اجتمای و پرداخت ھزینھ سرسام آور آن را قبول میک شکست کامل در

میکنیم آن را  آنگاه مجبور بھ وابستھ بودن افتخار داریم را تخصص آن را داریم نھ ھم  پدیده توانائی تولید آن

 .یک دست آورد میدانیم

حد مطلوب و مؤثر  آگاھانھ و مدبرانھ آنھا را در و مواجھ یزیر  برنامھ، است کھ امکان انتخاب یآور  فن

 یدر سطوح مختلف زندگ یشناس  ندهیو آ یشیجاد دوراندیدر صدد ا یپژوھ هندیر واقع آد. سازد  یفراھم م

برخورد  ییتوانا، جھان یھا و تحوالت فرارو دادیضرورت توجھ بھ رو ت ویان اھمیاست تا ضمن ب یبشر

 .ده و مناسب با آنھا را فراھم سازدیسنج

 کشور و ضرورت رشد شتابان ی توسعھ درھا  با توجھ بھ نقش محوری دولت در تدوین و اجرای برنامھ

اوری تولید انرژی برق برای دستیابی بھ سھم بیشتری ّ  کشور و ھمنوا شدن با تغییر و تحوالت روز افزون فن

، افزاری  یعنی انرژی برق تخصص داخلی و نرم از این انقالب کھ ھرگز از آن چیزی نصیب ما نشده است
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زیرا بر اساس . افغانستان بدل ساختھ است ب ناپذیر برای کشورآفرینی را بھ امری اجتنا توسعھ کار

استقالل برابر  ظرفیت کارآفرینی را با سطح توسعھ یافتگی و پژوھشھای موسسات تحقیقاتی دنیا سطح سواد و

حمایتھای دولتھا از کارآفرینان دست  سازیھا و مستقیمی بین رشد ناخالص داخلی و بستر بطۀدانند و را  می

  .اند  یافتھ
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